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Aglonas novadā 

APSTIPRINĀTS 

Aglonas novada domes 

2018.gada 28.septembra sēdē 

Protokols Nr.27, § 2. 

NOLIKUMS 

PAR AGLONAS NOVADA DOMES APBALVOJUMIEM 

Izdots saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu 

I. Vispārīgi noteikumi 

1. Šis nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka Aglonas novada domes (turpmāk – Dome) 

apbalvojuma piešķiršanas un pasniegšanas kārtību. 

2. Aglonas novada dome vienreiz gadā piešķir apbalvojumu “Gada balva”. 

3. Gada balva tiek pasniegta par ieguldījumu novada attīstībā saskaņā ar Nolikuma 10.punktu.  

 

II. Pretendentu izvirzīšanas kārtība 

4. Izvirzīt apbalvojamo personu “Gada balvas” piešķiršanai var Domes deputāti, Domes komitejas, 

komisijas, valsts un pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un nodaļu vadītāji, juridiskās personas, 

fiziskās personas (kuras parakstījušas iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu, deklarētās 

dzīvesvietas adresi un kontakttālruni). 

5. Iesniedzot ierosinājumu par personas apbalvošanu ar Gada balvu, iesniedzējam jānorāda: 

5.1. apbalvojamās personas vārds, uzvārds, darbavieta, ieņemamais amats vai nodarbošanās; 

5.2. iesniedzēja - fiziskās personas vārds, uzvārds, dzīvesvieta vai juridiskās personas nosaukums; 

5.3. klāt jāpievieno rekomendācijas raksts, kurā sniegts pamatojums un izvirzītās personas 

sasniegumu un nopelnu apraksts. 

6. Ierosinājumus par Gada balvas piešķiršanu ir jāiesniedz Domē, Somersetas ielā 34, Aglonā, 

Aglonas pagastā, Aglonas novadā, līdz katra gada 20. oktobrim. 

 

III. Pretendentu izvērtēšana 

7. Iesniegtos pieteikumus apkopo un izskata Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu 

apvienotā komiteja. Lēmumu par Gada balvas piešķiršanu pieņem Dome, katru gadu piešķirot 14  

(četrpadsmit) apbalvojumus: pa trim apbalvojumiem no Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas 

pagastiem un piecus apbalvojumus no Aglonas pagasta.  

8. Gada balvu pasniedz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā Aglonas novada 

svinīgajā pasākumā. 

9. Apbalvojumu “Gada balva” piešķir fiziskām vai juridiskām personām par sevišķiem nopelniem 

Aglonas novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, sporta, 

izglītības, zinātnes, saimnieciskajā vai citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan 

ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. 

http://www.aglona.lv/


10. Izskatot pieteikumus par apbalvojuma “Gada balva” piešķiršanu, Dome vērtē: 

10.1. pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti; 

10.2. ieguldījumu kultūras, izglītības un saimnieciskajā darbā, kā arī novada attīstībā kopumā; 

10.3. pozitīva novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu; 

10.4. profesionālo darbību; 

10.5. ilggadēju un panākumiem vainagotu darbu Aglonas novada labā; 

10.6. citus īpašus nopelnus. 

 

IV. Nobeiguma noteikumi 

11. Aglonas novada dome katra gada budžetā paredz līdzekļus un ar Domes lēmumu nosaka 

apbalvojuma apmēru. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                          J.Butēvics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.1 

 

PIETEIKUMA ANKETA AGLONAS NOVADA DOMES APBALVOJUMAM 

“Gada balva” 

 

Izvirzītās kandidatūras un pamatojumus to nominēšanai, izvērtēs Aglonas novada Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu un finanšu apvienotā komiteja, bet nomināciju ieguvējus 

apstiprinās Aglonas novada Dome. Gada balvu pasniedz Latvijas Republikas proklamēšanas 

gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā. Atgādinām, ka pamatojums pretendenta izvērtēšanai būs 

galvenais kritērijs, lai komisija novadnieku izvirzītu apbalvošanai. Pamatojumu lūdzam ierakstīt 

anketā līdzās izvirzītajai kandidatūrai. Viens pieteikuma iesniedzējs vienā anketā var norādīt 

vienu izvirzāmo kandidātu. 

Nominanta vārds, uzvārds_________________________________________ 

Pamatojums, nominanta sasniegumi  _______. gadā: 

_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

________ Paraksts________________________________ 


